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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

 

2021 m. balandžio mėn. 

PASITARIMAI 

6 d. 13 val. Google 

Meet platformoje 
Mokytojų pasitarimas dėl jubiliejaus renginių veiklų vykdymo Mokytojai 

7 d. 13 val. 21 kab. Pasitarimas dėl vaikų vasaros poilsio organizavimo  Mokytojai 

9 d. 13 val. Google 

Meet platformoje 

Darbo grupės pasitarimas dėl mokinių kūrybinių darbų leidinio 

rengimo  
Darbo grupė 

23 d. 10 val. 

Zoom platformoje 

Neformaliojo švietimo mokyklų direktorių ir pavaduotojų 

ugdymui pasitarimas „NVŠ mokyklų išorės vertinimas: patirtys 

ir problemos“. 

Rytas Tamašauskas, Rūta Kutraitė 

Aida, Dalia 

29 d. 10 val.  

Zoom platforma 
Ugdymo įstaigų direktorių nuotolinis pasitarimas Aida 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

Kiekvieną pirmadienį 

/trečiadienį Dalyvavimas Teachers Lead Tech mokymuose Mokytojai 

2 d. 14 val.  

Zoom platforma 

Edukacija NVŠ programos ,,Išmaniųjų mokyklėlė“ mokiniams 

„Margučių puošyba grūdais“ 

NVŠ „Išmaniųjų 

mokyklėlė“ mokiniai 

8 d. 10 val.  

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: 

strategijų ir metodų beieškant“ modulis gerosios patirties 

renginys (konferencija) tarptautinių projektų rengėjams, 

užsienio kalbų mokytojams: ,,Erasmus+ projektai. Virtualios 

bendravimo ir bendradarbiavimo veiklos“. 

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė 

Ieva 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo blanko 

mokestis – 1,00 eur. 

8 d. 13 val.  Anglų kalbos lygio nustatymas kandidatams Agnė, Izolina 

11 ir 27 d.  

nuotoliniu būdu 

Nordplus Junior projekto „Gerovės sistemos – grėsmės ir 

galimybės” mokinių susitikimai 
Ieva su mokinių grupe 

Iki 18 d. KINGS konkurso finalas Užregistruoti mokiniai 

22 d. 14.30 val. 

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: 

strategijų ir metodų beieškant“ modulis (gerosios patirties 

renginys) užsienio kalbų mokytojams: ,,Mokinių kūrybiškumo 

ugdymas“.  

Lektoriai: Gitana Kaupienė, mokytoja ekspertė; Daiva 

Petkevičiūtė, mokytoja ekspertė; Laima Janonienė, mokytoja 

metodininkė, Kėdainių šviesioji gimnazija 

Užsienio kalbų mokytojai 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo blanko 

mokestis – 1,00 eur. 

Iki 23 d. LSU 

Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija 

Rajoninis pradinio ugdymo mokinių fotografijų konkursas 

„Pagauk pavasario akimirką“. Organizatorius – Lietuvos sporto 

universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija 

Pradinių klasių mokiniai 

29 d. 13 val.  

nuotoliniu būdu 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: 

strategijų ir metodų beieškant“ modulis gerosios patirties 

renginys (atvira integruota pamoka) lietuvių kalbos ir literatūros 

ir anglų kalbos mokytojams: „Archajiškumo ir modernumo 

ženklai M. Martinaičio poezijoje“, skirta rašytojo M. 

Martinaičio 85-osioms gimimo metinėms.  

Lektoriai: Laima Vincė, išeivijos rašytoja, dramaturgė, poetė ir 

literatūros vertėja; Dalia Pabarčienė, mokytoja metodininkė; 

Laima Janonienė, mokytoja metodininkė; Judita Kišonaitė, 

bibliotekininkė; Rima.Burbaitė-Virkutė, bibliotekininkė 

Kėdainių šviesioji gimnazija 

Dalia, Aida 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo blanko 

mokestis –1,00 eur. 

Iki 30 d. 

Paraiškos Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų 

švietimo programų konkursui. El. p. 

rytas.tamasauskas@kedainiai.lt 

Dalia 

2021 m. gegužės 17- 

18 d. nuotoliniu būdu 
Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas Aistė, Agnė 


